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ششمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر
مؤلفههای شهر اسالمی
6th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on
the Elements of Islamic City

اهداف کنفرانس
1 1گردهمایی اندیشمندان ،پژوهشگران ،مدیران و کارشناسان امور شهری برای تبادل اطالعات و دیدگاه هادرباره شهر ایرانی-اسالمی؛
23 3بهرهگیری از یافته های جدید پژوهشی در راستای تحقق شهر ایرانی-اسالمی؛4 4کمک به شکلگیری شبکه های اطالعاتی بین مراکز علمی و دستگاههای اجرایی؛5 5بهرهگیری از تجربیات ملی و بینالملی در عرصه برنامهریزی و مدیریت شهری؛6 6تجزیه و تحلیل فرصتها و چالشها در شهرهای ایران با تاکید بر کالنشهر مذهبی مشهد؛7 7بررسی و شناخت مولفه های شهر ایرانی-اسالمی؛8 8-توسعه و تعمیق مسئولیتپذیری ،مدیریت و مشارکت در شهر ایرانی-اسالمی.

محورهای کنفرانس:

•شهر ايراني -اسالمي (محور ويژه):
•ماهيت و چيستي شهر ايراني -اسالمي
•معماري و شهرسازي اسالمي
•نظام مديريتي در شهر ايراني اسالمي
•ويژگيها و مؤلفههاي شهر ايراني -اسالمي
•آرمان شهر اسالمي (نظريه ها ،مباني و()....
•جايگاه فقه پويا در تحقق شهر ايراني -اسالمي
•مسائل و چالشهاي پيش روي شهرسازي و معماري
ايراني -اسالمي
•ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ايراني -اسالمي
•سازمان فضايي و ساختار كالبدي شهر ايراني -اسالمي
•نقش مسائل فرهنگي -سياسي و اقتصادي در ساخت
شهر ايراني -اسالمي
•نقش مديريت شهري در گسترش فرهنگ امر به

•معروف و نهي از منكر
•ويژگي هاي شهر ايراني -اسالمي در نصوص و متون
اصيل اسالمي
•و...
•برنامه ريزي و مديريت شهري:
•برنامهريزي شهري بر مبناي تفكر سيستمي
•برنامهريزي استراتژيك
•سناريونگاري و كاربرد آن در برنامهريزي شهري
•طرحهاي ساختاري -راهبردي
•نقد و ارزيابي سياستها و استراتژيهاي توسعه
شهري
•مفهوم شهر پايدار از منظر مديريت شهري اسالمي
•حكمروايي خوب شهري
•بررسي مشاركت و ايفاي نقش بخش غير دولتي در
مديريت شهري
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ششمين كنفرانس ملي برنامهريزي و مديريت شهري با تأكيد بر مؤلفههاي شهر اسالمي در تاریخ  21آبان 1393
تا  22آبان  1393توسط شوراي اسالمي شهر مشهد ،دانشگاه فردوسي مشهد ،شهرداري مشهد و مركز پژوهشهاي
شوراي اسالمي شهر مشهد در شهر مشهد -دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسي برگزار می شود.
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•كاربري زمين و توسعه فضاي شهري
•ارزيابي نقش و عملكرد شوراهاي اسالمي و شهرداريها
در مديريت شهري
•و...
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•گردشگري مذهبي و زيارت:
•زائر ،مجاور و زيارت در شهر ايراني -اسالمي
•رفاه زائر و گردشگري در شهرهاي اسالمي
•تفريحات و نشاط شهروندي در شهرهاي مذهبي
•آمايش اماكن متبركه در گردشگري مذهبي
•گردشگريدرشهر اسالمي و راهكارهاي نيل به وضعيت
مطلوب
•گردشگري مذهبي ،فرصتها و چالشها
•خدمات و تسهيالت گردشگري مذهبي
•نقش حسينيهها و تكايا در گردشگري
•امنيت زائر در مناسبتهاي مذهبي
•راهكارهاي غنيسازي اوقات فراغت زائران
•تنوعبخشي گردشگري در شهرهاي اسالمي
•مديريت يكپارچه گردشگري مذهبي و زيارت
•كاركردهاي زيارت و گردشگري مذهبي
•و...
•حمل و نقل شهري:
•مسائل و مشكالت حمل و نقل همگاني
•برنامهريزي حمل و نقل و شهرسازي
•ايمني ترافيك و ريسك؛ حمل و نقل و توسعه پايدار
•اقتصاد حمل و نقل؛ مديريت سيستمهاي حمل و نقل
•آموزش و فرهنگسازي ترافيك
•نقش قوانين و مقررات در ترافيك و حمل و نقل شهري
•نقش دولت در توسعه حمل و نقل عمومي
•و...
•شهر و محيط طبيعي:
•آلودگی هوا و چالش های مدیریت شهری در کالن
شهرها
•جزایر حرارتی کالن شهرها و چشم انداز آینده
•پدیدههای جوی حدی و برنامهریزی و مدیریت شهری
•هیدرولوژی ،سیالب و منابع آب شهری
•اثرات ژئومورفیک گسترش کالن شهرها
•برنامهریزی و مدیریت شهری در محیط  های
ژئومورفیک
•اکولوژیک متنوع ایران
•مخاطرات تکتونیکی (زلزله و فرونشست زمين) و
برنامهریزی و مدیریت شهری
•و...

•مديريت بحران و امنيت شهري:
•معنويت ،اخالق و امنيت شهري
•شهر و پدافند غيرعامل
•شهر امن و سالم؛ جرايم شهري
•مديريت بحرانهاي شهري
•فضاي مجازي و امنيت شهري
•بحرانهاي شهري و امنيت
•مالحظات دفاعي -امنيتي در پروژههاي شهري.
•جامعه و فرهنگ شهري:
•تأثيرات اجتماعي پروژههاي شهري
•هويت شهري
•شهر اسالمي و خردهفرهنگها
•بهزيستي اجتماعي
•كجروي اجتماعي
•سرمايه اجتماعي
•انسجام اجتماعي
•اجتماعات محلي
•فرهنگ شهرنشيني
•نيازهاي فرهنگي و سالمندان
•حمايتهاي اجتماعي
•و...
•اقتصاد شهري:
•بازار کار و اشتغال در شهرها
•بازار زمین و مسکن شهري
•شهرداریها و راهکارهای تأمین منابع مالی پایدار
•جذب مشاركتهاي كالن اقتصادي (سرمايهگذاري
خارجي و داخلي(مشارکت شهروندان در برنامههای
عمرانی
•عدالت اجتماعی و فقر شهري
•نقش اقتصاد غيررسمي در شهرها
•اقتصاد مقاومتي در شهر اسالمي
•مؤسسات مالي و اعتباري در شهر اسالمي.
•معماري و شهرسازي:
• • معماري و هويت شهري
•سيما و منظر شهري
•طراحي شهري و كيفيت فضاهاي شهري (حظ
بصري ،سرزندگي و)...
•طراحي فضاهاي عمومي و اجتماعي شهرها
•نمادها و المانهاي شهري؛ فضاهاي پيادهمحور-
فضاهاي پيادهمدار
•سيماي جداره و مبادي ورودي شهرها
•نقش معماري و طراحي شهري بر امنيت شهروندان.
•بافتهاي فرسوده و حاشيهنشيني:
•بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري

•تجارب جهاني بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده
و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي
•بررسي شيوه هاي تأمين منابع براي بهسازي و
نوسازي بافت هاي فرسوده
•بررسي ضرورت تشکيل دفاتر خدمات محله اي در
نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري
•بررسي و تبيين نقش دستگاه هاي مرتبط در
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده
•شيوههاي مشاركت شهروندان در احياء بافتهاي فرسوده

•توانمندسازي اجتماعمحور در بافتهاي فرسوده و
اسكان غيررسمي
•فرصتها و چالشهاي حاشيهنشيني
•حاشيهنشيني ،علتها ،پيامدها و راهبردها
•راهكارهاي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي
•ارزيابي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي سكونتگاههاي
غيررسمي
•بافتهاي فرسوده و عدالت اجتماعي.

•مسائل ويژه كالنشهر مشهد:
•مشهد و شاخصهاي شهر اسالمي
•امنيت شهري و چالشهاي آن در كالنشهر مشهد
•كالنشهر مشهد و برنامهريزي راهبردي
•نقش آستان قدس رضوي در توسعه و مديريت شهر
مشهد
•زائر و فرهنگ ميزباني در شهر مشهد
•زيباسازي و مبلمان شهر مشهد
•مشهد و توسعه پايدار
•عناصر هويتي شهر مشهد
•چالشهاي سياسي -امنيتي فراروي كالنشهر مشهد

•مشهد و معضل حاشيهنشيني؛ اقتصاد سياسي شهر
مشهد
•ميزان تحقق شهرسازي و معماري ايراني -اسالمي
در مشهد
•و...
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•شهر هوشمند:
• • ابعاد شهر هوشمند
•نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در مديريت
شهري
•شهر مجازي و ارتباطات الكترونيكي
•چالشهاي فضاي سايبري در مديريت شهري
•كاربرد وب جي آي اس در برنامهريزي و مديريت
شهري
•ميزان تحقق ايده شهر الكترونيك و چشمانداز آينده
•مديريت هوشمند شهري
•برنامهريزي هوشمند شهري
•تجارب و مصاديق شهر هوشمند.
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وبسایتhttp://upmc6.um.ac.ir :
تاریخهای مهم :آخرین مهلت ارسال مقاله 15 :مرداد
ماه 1393
اعالم نتایج ارزیابی 15 :مهرماه 1393
برگزاری کنفرانس 21 :و  22آبان ماه 1393

اطالعات تماس با دبیرخانه ششمین کنفرانس ملی برنامهریزی
و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر اسالمی:

تلفن دبيرخانه09381589305 - 05116006408 :
ایمیلupmc6@um.ac.ir :

